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Auscultadores

T3BB NURABUDS V2 96,0000

T00B NURA NURATRUE 170,0000

Auscultadores adaptáveis sem fios, com um som incrível que é personalizado para o ouvinte. Em redor do baixo, pode
escolher o seu nível de imersão preferido para riqueza, profundidade e ressalto que possa sentir. Cancelamento do ruído
externo, bloqueie tudo menos a sua música. Sintonizar ou afinar o mundo com o modo social com o toque de um botão.
Personalize as funções tap e double-tap para escolher como saltar faixas, controlar o volume e muito mais. Até seis horas
de música ou 24 horas a partir do caso de carga rápida. Resistente ao suor com uma classificação IPX4, pode levá-lo para
qualquer lugar. Os microfones de alta sensibilidade proporcionam uma elevada qualidade de som nas chamadas. Escolher
de entre quatro opções de brincos, dois ganchos de ouvido e duas pontas de espuma. Ligação via Bluetooth® 5.0, aptXTM
e Bluetooth QuickSwitch. Detecção adequada para um som óptimo, microfones internos e externos, ligar/desligar
automático, bateria de iões de lítio, aptXTM, SBC e AAC.

T0PB NURA NURATRUE PRO BUNDLE 266,0000

Os primeiros auriculares do mundo com áudio sem perdas (lossless) via Bluetooth®. Carregamento sem fios. Telefonemas
com as melhores vozes da classe.
Som personalizado (equalizador auto-ajustável).
Cancelamento de ruído activo adaptativo. Conectividade multiponto.
Bluetooth® 5.3. Detecção de ajuste perfeito. Modo de imersão.
8 horas de duração da bateria (32 horas com caixa).
Resistência ao suor IPX4.
Inclui transmissor de áudio NURA BT gratuito.
mais 3 meses grátis de TIDAL HiFi PLUS.

E00B NURA NURALOOP 129,0000

Nuraloop é o primeiro auricular do mundo que aprende e se adapta ao teu ouvido. Som personalizado. Bateria com mais de
16 horas de autonomia com ligar/ desligar automático. Utilização sem fios através de Bluetooth ou com cabo analógico.
Controlo por toque das funções. Modo social para escutar e estar consciente do ambiente que nos rodeia ou cancelamento
total para uma imersão absoluta. Controlo do nível de imersão de graves. Materiais impermeáveis e classificação IPX3.
Microfone embutido para chamadas. Máximo conforto e ajuste seguro. Criação e ajuste do perfil de escuta personalizado
através da aplicação. Composto de grafite de 8,6 mm Peso 25gr.

I20B NURA NURAPHONE 296,0000

Auscultadores ativos que aprendem e adaptam-se á audição de quem os usa. Cancelamento de ruído ativo (e passivo
duplo). Componente in-Ear fornece médios e agudos e cúpula os graves. Modo Social: Mesmo com os auscultadores
consegues ouvir o exterior captado pelos microfones. Chamadas de voz de clareza cristalina. Pode ser usado com ou sem
cabo. Inclui: Auscultadores, cabo de carregamento USB-A, estojo de proteção com fecho magnético e tampões suplentes de
vários tamanhos. Medidas: 190 x 170 x 88 mm. Peso: 329g Conectividade: Bluetooth aptX HD, cabo opcionais não incluídos
(Lightning, USB-C, micro-USB, analógico). Bateria de lítio até 20 horas de uso. Cúpulas inoxidáveis de alumínio de alta
qualidade, almofadas de silicone hipo-alergénico. Microfone (externo) para chamadas.
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Acessórios

I0MB NURA NURAPHONE GAMING MICROPHONE 37,0000

Cabo com microfone para os auscultadores Nuraphone pensado aplicações como jogos (GAMING)/ Skype/ Zoom/ Facetime
Etc… Compatível com Xbox, PC/Mac, PlayStation, Switch e telemóveis.
Ajuste rápido do volume e de mute.
Cabo universal de 2m com conector TRRS de 3,5mm compatível com consolas, computadores e telefones.

IO3B NURA NURAPHONE ANALOG CABLE 12,0000

Cabo Analógico com 1,2m com o convencional Mini-Jack Estéreo. 1/8 Polegada TRS. Garantia Standard de 12 Meses

I0SB NURA NURAPHONE ANALOG L CABLE 12,0000

Cabo analógico de 1.2m para ligares o teu Nuraphone através de um conector analógico padrão (Mini-Jack 1/8”) mas com
formato em L. 12 meses de garantia padrão.

IOAB NURA NURAPHONE USB-A CABLE 12,0000

Cabo USB-A com 1,2m para uso com dispositivos compatíves e Class Compliant para ouvir a partir de um computador.
Garantia Standard de 12 Meses

IOCB NURA NURAPHONE USB-C CABLE 12,0000

Cabo Digital USB-C com 1,2m para uso com dispositivos Android compatíves com este conector. Garantia Standard de 12
Meses

IOUB NURA NURAPHONE MICRO-USB CABLE 12,0000

Cabo Digital Micro USB com 1,2m para uso com dispositivos Android compatíves com este conector. Garantia Standard de
12 Meses
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Acessórios

IOLB NURA NURAPHONE LIGHTNING CABLE 25,0000

Cabo Digital Lightning com 1,2m para uso com dispositivos Apple compatíveis com este conector. Garantia Standard de 12
Meses

IOTB NURA NURAPHONE EARTIPS 7,0000

Pontas auriculares de substituição para Nuraphones. Contem tampões de 3 tamanhos: Perqueno, Médio e Grande. Garantia
standard de 12 meses.

I2PB NURA NURAPHONE SOFT CASE 14,0000

Bolsa suave com fecho de correr para guardar o Nuraphone.
Garantia padrão de 12 meses.

I0PB NURA NURAPHONE HARD CASE 28,0000

Um estojo rígido com fecho magnético para guardar e transportares o teu Nuraphone.
Garantia padrão de 12 meses.

E0SB NURA NURALOOP ANALOG CABLE 12,0000

Cabo analógico de 1,2m que acopula magnétiicamente para ligares o teu Nuraloop através de um conector analógico
padrão (Mini-Jack 1/8” TRS) mas com formato em L. 12 meses de garantia padrão.

E0AB NURA NURALOOP USB-A CABLE 12,0000

Cabo USB-A de 30cm com conector conectável magneticamente para carregar o teu NuraLoop.
Garantia padrão de 12 meses.
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E0TB NURA NURALOOP EARTIPS 6,0000

Pontas auriculares de substituição para Nuraloop. Contem tampões de 3 tamanhos: Perqueno, Médio, Grande e
Extra-Grande, mas também cinco micro grelhas. Garantia standard de 12 meses.

E2PB NURA NURALOOP TRAVEL CASE 10,0000

Uma bolsa suave com fecho de correr para guardar o teu NuraLoop.
Garantia padrão de 12 meses.

U00B NURA BLUETOOTH 5.3 AUDIO TRANSMITTER 51,0000

Com uma simples funcionalidade plug-and-play, fornece áudio Bluetooth® de alta qualidade para consolas de jogos
(compatível com Playstation e Nintendo Switch), ou actualiza a experiência Bluetooth em PCs e Macs para uma
conectividade superior e melhor qualidade de chamadas de voz. Suporta as mais recentes tecnologias adaptativas da
Qualcomm aptX™, que ajusta dinamicamente o desempenho com base no ambiente, eliminando problemas de
conectividade. Também inclui um microfone analógico para permitir conversação de voz durante jogos multijogadores e um
conversor USB C para A para utilização numa maior variedade de dispositivos.
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